I/S Ny Fløng Vandværk
Til:

Bestyrelsen & suppleanter

Vedr.: Referat af ordinær generalforsamling d. 28. april 2015. Kl. 19:00 – Fløng Ny Forsamlingshus.
Udover bestyrelsen var 5 interessenter mødt op, heraf var de 4 stemmeberettigede. I alt 9
stemmeberettigede. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og man gik herefter
over til dagsordenens pkt. 1:
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Svend Stennicke, Lyngevej 34, hvilket blev
modtaget med applaus. Dirigenten oplæste dagsordenen for at høre om der var
eventuelle protester. Konstaterede herefter at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægterne og dermed lovlig.
2. Valg af stemmetællere: Dirigenten foreslog at vente til der var noget at stemme om.
3. Formandens beretning: Formanden fremlagde sin beretning i Power Point. Enkelte
punkter skal fremhæves:
• Samarbejdet med Fløng Vandværk (FVV): Fløng Ny Vandværk
(FNVV) køber som bekendt vand fra FVV. Det fungerer upåklageligt.
Der afholdes 1 -2 møder/årligt hvor bl.a. evt. vandspil drøftes. Den
påtænkte fusion de to værker i mellem er ophørt. Differencen på de 2
værkers værdier er for stor.
• Hjemmesiden & SMS-ordningen: Ca. 60% af interessenterne har logget
sig ind på hjemmesiden. Det udsendte brev med kode og vejledning har
været en stor hjælp. Tilsvarende er 50% tilmeldt SMS-ordningen.
Målsætningen er 80%.
• Brud 2013: Der har været 3 større brud til i alt 96.000,00. 3 mindre brud
til i alt 36.000,00 som imidlertid kunne videredebiteres.
• Fremtiden/Målsætninger 2015: Udskiftning af hovedledning på
Refsmosevej og Vestervang.
Kontrol af alle hovedledninger samt udarbejdelse af handlingsplan for
udskiftning.
Fortsat søgning af og tiltag for at find og mindske vandspil.
Evt. udarbejdelse af ny hjemmeside.
Herefter takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Ligeledes stor
tak til Arne L. for hans arbejde samt til revisorerne for et ligeledes godt samarbejde samt
gode input. Der var så åbent for spørgsmål:
Helge: Hvor stort er vandspildet? Tommy: Vi betaler ekstra afgift på spild over 10%.
Men pt. ligger det mellem 4-7%.
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Niels: Det nye kalkknuseranlæg som er installeret af FVV fungerer men helt slippe for
kalk kan vi ikke.
Lisbeth: Hvad betaler vi i vandafgift sammenlignet med FVV? Tommy: Ca. 2 kr. mere.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Regnskabet for 2012 var på
forhånd udsendt til alle interessenterne. Forretningsfører Arne L. gennemgik
regnskabet, ligeledes på overhead, og oplyste at regnskabet var revideret af både eksog interne revisorer samt at vandværket havde fået en blank påtegning.
Herefter åbent for spørgsmål:
Jesper: Opstillingen af ringforbindelse er den rent regnskabsteknisk? Arne L: Ja den
er blot flyttet internt til egenkapitalen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
5. Budgettet for det kommende år: Dette var ligeledes udsendt på forhånd. Også her
gennemgik Arne L. tallene og kommenterede at faste samt afgifter forventes uændret.
Der kom herefter flg. spørgsmål:
Niels: Investeringsbudget ikke med. Der spares mere og mere op. Hvilke tanker har
bestyrelsen? Tommy: Det hører ind under fremtiden som vi kommer ind på.
Budgettet blev vedtaget vedtaget.
6. Fremtidigt virke: Tommy gennemgik pr. overhead hvorefter der var åbent for
Spørgsmål
Jesper: Hvad er forskellen på I/S contra AmbA? Tommy: Hvem der skal betale og
hvor meget såfremt vandværket skulle erklæres konkurs!
Niels: Hvad vil det koste at renovere Refsmosevej/Vestervang? Tommy: Pt ikke
muligt at besvare. Der indhentes tilbud.
Helge: Vil det ikke være en idé at udsende nok reminder om at tilmelde sig SMSordningen sammen med vandspild-flyeren? Tommy: Bestyrelsen har taget dette ad
notam
Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.
7. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tommy Jensen, Claus Bergø og Kirsten Böhm modtog alle genvalg og blev valgt
m/akklamation uden modkanditater.
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9. Valg af suppleant: Hanne Engsbro, Vestervang 2B blev genvalgt som 1. suppleant.
Det har endnu ikke været muligt at få valgt en 2. suppleant.
10. Valg af revisorer: Både Finn Kokholm og Niels Bjørn Rasmussen modtog og blev
genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant: Lisbeth Christensen blev ligeledes genvalgt.
12. Eventuelt:
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til dette punkt, hvorfor dirigenten betragtede
generalforsamlingen som afsluttet og takkede de fremmødte for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet.

Svend Larsen
Dirigent

Tommy Jensen
Formand
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